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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 6
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 12-02-2021
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.
“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», της υπ'αριθµ.
∆1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.01.2021 (ΦΕΚ 346/31.01.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341), την υπ’
αριθµ.πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'
αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

σήµερα την 12η

Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., σε τακτική
συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.3819/08-02-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ
κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά),
για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
∆ήµου Κορινθίων.
Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την υπ'αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ.17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
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σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος
κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7)
µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,7) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος Ηµερήσιας διάταξης),
2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος Ηµερήσιας διάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 46η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Υποβολή
πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ 05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» αναφέρει ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 117 του Ν.4674/2020
(ΦΕΚ 53 Α’/11-3-2020): Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής, “2.Στην παράγραφο 1 του
άρθρου 72 του ν.3852/2010(Α' 87) προστίθεται περίπτωση κβ', ως εξής: «κβ. Αποφασίζει για την
υποβολή προτάσεων εκ µέρους του ∆ήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.».
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την από 10-02-2021 σχετική
εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 «Ανάπτυξη
της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Σχετ.: Η αριθµ. 14575/24.7.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθµ. 25229/27.08.2020 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισµός
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»
2. Το ν 3852/10 (Α΄ 87)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 72, παρ. 1η […Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων εκ µέρους του δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων,
προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή
χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης
φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχορήγησης. …..] & παρ. 1ζ
[….Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και
προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ….].
3. Την αριθµ. 14578/24.7.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Ιδιαίτερα τα κάτωθι οριζόµενα σε αυτή :
Η πρόσκληση αφορά στη χρηµατοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθµού για την υλοποίηση έργων που
αφορούν βελτίωση υφιστάµενων δρόµων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις, µε στόχο τη µείωση του κόστους µεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και
ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών µηχανηµάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη
µεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιµότητας
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, µε την
παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισµό των καλλιεργητικών µεθόδων (πρόσβαση µηχανών,
εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) συµβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
εκµεταλλεύσεων, µε θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδηµα. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι
δυνατή η χρηµατοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάµενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή µικρών τεχνικών έργων (οχετοί
απορροής όµβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαµόρφωσης του καταστρώµατος
µε συµπυκνωµένο υλικό, τσιµεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ. ∆εν χρηµατοδοτούνται οι
συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.
Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται δρόµοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και
αποτελούν µέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαµβάνονται δρόµοι
χαρακτηρισµένοι ως δασικοί. Η δράση εφαρµόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισµών
των ∆ήµων.
Κάθε δυνητικός ∆ικαιούχος έχει δικαίωµα να υποβάλλει µία (1) αίτηση χρηµατοδότησης στο
Πρόγραµµα.
Η αίτηση χρηµατοδότησης δύναται να περιλαµβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, µε ελάχιστο
αιτούµενο προϋπολογισµό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ).
Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτηµάτων ορίζεται η 31/03/2021.
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθµ. 14578/24-7-2020 Πρόσκλησης ΑΤ05 µε τίτλο «Ανάπτυξη
της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη
λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών» του Προγράµµατος Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(αριθ. 22721/11.12.2020 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης).
Β. Την έγκριση των τευχών της αριθ. 5/2021 Μελέτης του Τµήµατος Έργων και Μελετών της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων µε τίτλο «Βελτίωση οδού
σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού µε την Κοινότητα ∆ήµαινας» και προϋπολογισµό 2.060.000,00
ευρώ (µε το ΦΠΑ 24%), που αφορά στην βελτίωση – ασφαλτόστρωση υπάρχουσας αγροτικής
οδού, εκτός σχεδίου οικισµών του ∆ήµου, που ενώνει τον οικισµό Σοφικού µε αυτό της ∆ήµαινας
(στο τµήµα του εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κορινθίων).
Γ. Την έγκριση των τευχών της αριθ. 6/2021 Μελέτης του Τµήµατος Έργων και Μελετών της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων µε τίτλο «Βελτίωση δρόµου
Αγίου Βασιλείου έως ∆ρόµο Στεφανίου - Μυκηνών» και προϋπολογισµό 1.960.000,00 (µε το ΦΠΑ
24%), που αφορά στην βελτίωση – ασφαλτόστρωση υπάρχουσας αγροτικής οδού, εκτός σχεδίου
οικισµών του ∆ήµου, που ενώνει τον οικισµό Αγίου Βασιλείου µε την οδό Στεφανίου - Μυκηνών
(στο τµήµα του εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κορινθίων).
∆. Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και
Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 05.
Η πρόταση θα έχει τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών ∆ήµου Κορινθίων» και συνολικό
προϋπολογισµό 4.020.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) .
Η προτεινόµενο πράξη περιλαµβάνει δύο κύρια υποέργα :
1ο υποέργο: «Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού µε την Κοινότητα ∆ήµαινας»,
προϋπολογισµού 2.060.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ), σύµφωνα µε την αριθ. 5/2021
µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας
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2ο υποέργο: «Βελτίωση δρόµου Αγίου Βασιλείου έως ∆ρόµο Στεφανίου - Μυκηνών»,
προϋπολογισµού 1.960.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε την αριθ. 6/2021
µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας
Ε. Τη διατύπωση βεβαίωσης πως οι εδαφικές λωρίδες που καταλαµβάνουν οι υφιστάµενες
αγροτικές οδοί «Οδός σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού µε την Κοινότητα ∆ήµαινας (στο τµήµα του
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κορινθίων)» και «Οδός σύνδεσης Αγίου Βασιλείου έως
∆ρόµο Στεφανίου – Μυκηνών (στο τµήµα του εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κορινθίων)»
ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Κορινθίων.
Ζ. Τη διατύπωση βεβαίωσης ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την
κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού µε την Κοινότητα
∆ήµαινας», σύµφωνα µε την αριθµ. 5/2021 µελέτη.
Η. Τη διατύπωση βεβαίωσης ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την
κατασκευή του έργου «Βελτίωση δρόµου Αγίου Βασιλείου έως ∆ρόµο Στεφανίου - Μυκηνών»,
σύµφωνα µε την αριθµ. 6/2021 µελέτη.
Θ. Τη διατύπωση βεβαίωσης ότι η προτεινόµενη πράξη µε τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών ∆ήµου
Κορινθίων» και προϋπολογισµό 4.020.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) δεν αφορά
δρόµους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν µέρος του ευρύτερου οδικού
δικτύου.
Ι. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή της
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.
Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας
υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 10-02-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς
Γραφείου Προγραµµατισµού της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου, τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την παρ. 2 του Άρθρου
117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την αποδοχή των όρων της αριθµ. 14578/24-7-2020 Πρόσκλησης ΑΤ05 µε τίτλο
«Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και
εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών» του Προγράµµατος Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (αριθ. 22721/11.12.2020 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης).
Β.- Την έγκριση των τευχών της αριθµ.5/2021 Μελέτης του Τµήµατος Έργων και Μελετών
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων µε τίτλο «Βελτίωση οδού
σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού µε την Κοινότητα ∆ήµαινας» και προϋπολογισµό 2.060.000,00
ευρώ (συµπ/νου Φ.Π.Α.24%), που αφορά στην βελτίωση – ασφαλτόστρωση υπάρχουσας
αγροτικής οδού, εκτός σχεδίου οικισµών του ∆ήµου, που ενώνει τον οικισµό Σοφικού µε αυτό της
∆ήµαινας (στο τµήµα του εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κορινθίων).
Γ.- Την έγκριση των τευχών της αριθµ. 6/2021 Μελέτης του Τµήµατος Έργων και Μελετών
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου Κορινθίων µε τίτλο «Βελτίωση δρόµου
Αγίου Βασιλείου έως ∆ρόµο Στεφανίου - Μυκηνών» και προϋπολογισµό 1.960.000,00 ευρώ
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(συµπ/νου Φ.Π.Α.24%), που αφορά στην βελτίωση – ασφαλτόστρωση υπάρχουσας αγροτικής
οδού, εκτός σχεδίου οικισµών του ∆ήµου, που ενώνει τον οικισµό Αγίου Βασιλείου µε την οδό
Στεφανίου - Μυκηνών (στο τµήµα του εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κορινθίων).
∆.- Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και
Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 05.
Η πρόταση θα έχει τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών ∆ήµου Κορινθίων» και συνολικό
προϋπολογισµό 4.020.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει δύο κύρια υποέργα :
1ο υποέργο: «Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού µε την Κοινότητα ∆ήµαινας»,
προϋπολογισµού 2.060.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την αριθµ. 5/2021 µελέτη της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας
2ο υποέργο: «Βελτίωση δρόµου Αγίου Βασιλείου έως ∆ρόµο Στεφανίου - Μυκηνών»,
προϋπολογισµού 1.960.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την αριθµ. 6/2021 µελέτη της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας.
Ε. -Τη διατύπωση βεβαίωσης πως οι εδαφικές λωρίδες που καταλαµβάνουν οι
υφιστάµενες αγροτικές οδοί «Οδός σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού µε την Κοινότητα ∆ήµαινας
(στο τµήµα του εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κορινθίων)» και «Οδός σύνδεσης Αγίου
Βασιλείου έως ∆ρόµο Στεφανίου – Μυκηνών (στο τµήµα του εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου Κορινθίων)» ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Κορινθίων.
Ζ.- Τη διατύπωση βεβαίωσης ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για
την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού µε την Κοινότητα
∆ήµαινας», σύµφωνα µε την αριθµ. 5/2021 µελέτη.
Η.- Τη διατύπωση βεβαίωσης ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για
την κατασκευή του έργου «Βελτίωση δρόµου Αγίου Βασιλείου έως ∆ρόµο Στεφανίου - Μυκηνών»,
σύµφωνα µε την αριθµ. 6/2021 µελέτη.
Θ.- Τη διατύπωση βεβαίωσης ότι η προτεινόµενη πράξη µε τίτλο «Βελτίωση αγροτικών
οδών ∆ήµου Κορινθίων» και προϋπολογισµό 4.020.000,00 ευρώ (συµπ/νου Φ.Π.Α.) δεν αφορά
δρόµους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν µέρος του ευρύτερου οδικού
δικτύου.
Ι.- Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την
υποβολή της πρότασης εγγράφων και την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, όπως ακριβώς
και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 6/46/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 19-02-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
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